
Brillux GmbH & Co. KG

Opis pracodawcy
Brillux GmbH & Co. KG
Firma jest bezpośrednim producentem pełnego asortymentu lakierów i farb. Oferuje
kompleksowe usługi w tym zakresie.
www.brillux.de

Kształcenie w zawodzie
● Specjalista_tka ds. handlu hurtowego i zagranicznego / Kaufmann Groß- und

Außenhandel

Liczba miejsc
1

Wymagania
● Wiek od 18 do maks. 36
● Średnia ocen w gimnazjum 4.0
● Na świadectwie: dobre oceny z matematyki
● Osobowość: zaangażowanie, sumienność, samodzielność, staranność, uprzejmość

oraz wysokie zorientowanie na klienta i usługi
● Prawo jazdy kat. B i własny samochód mile widziany
● Znajomość języka niemieckiego przed rozpoczęciem nauki: min. B1

Miejsce praktycznej nauki zawodu
Neubrandenburg, Fila firmy w Neubrandenburgu (zobacz na stronie Brilllux)
Neubrandenburg, Krokusweg 6, 17033 Neubrandenburg (zobacz w Google Maps)

Miejsce teoretycznej nauki zawodu
Berufliche Schule, Wirtschaft und Verwaltung, Rasgrader Straße 22, 17034 Neubrandenburg
(zobacz w Google Maps)

Oferta
• w 1. roku nauki – 900 € brutto
• w 2. roku nauki  – 980 € brutto
• w 3. roku nauki  – 1050 € brutto

– rozpoczęcie nauki: sierpień 2022
– 24 dni urlopu w ciągu roku
– ubezpieczenie społeczne
Każdy dzień nauki liczy się do stażu pracy w Niemczech i niemieckiej emerytury.

https://glowka-pracuje.eu/brillux/
https://www.brillux.de/
https://www.brillux.de/unternehmen/niederlassungen/deutschland/niederlassung/details/29/
https://goo.gl/maps/11aZRuiFv4tyqace6
https://goo.gl/maps/EA7eXjXjbdjygAXX9
https://goo.gl/maps/11aZRuiFv4tyqace6


UWAGA: Istnieje możliwość otrzymania dodatku uczniowskiego z Urzędu Pracy –
Berufsausbildungsbeihilfe (BAB)

Dodatkowe informacje o zawodzie i ofercie
W ramach praktyk uczestnicy zdobędą umiejętności w zakresie:

● przyjmowania i komisjonowania towaru
● wydawania towaru
● zabezpieczania zapasów magazynowych
● terminowej realizacji zamówień
● obsługi systemu barwienia
● bezpośredniego i telefonicznego doradztwa klientom

Opis zawodu na stronie Brillux

Oferta nauki na stronie Brillux

https://www.brillux.de/unternehmen/karriere/ausbildung-studium/kaufmann-fuer-gross-und-aussenhandelsmanagement-m/w/d/
https://www.brillux.de/unternehmen/karriere/ausbildungsplaetze/stellen/de/details/00151/1002484/29/


Film o zawodzie – sprawdź swój poziom języka

Chcesz dowiedzieć się:
● jak wygląda harmonogram programu
● jak przebiega nauka
● na czym polega kształcenie zawodowe w Niemczech?

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm

Sprawdź pozostałe oferty nauki w Niemczech na wrzesień 2022 tu.

https://con.arbeitsagentur.de/prod/berufetv/detailansicht/0;filmId=CoHZ3wqpMQN32tWG6tC58_
https://glowka-pracuje.eu/faq.htm
https://glowka-pracuje.eu/oferty-nauki/

